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L E D E R

Betraktninger rundt Odd
Fellow Ordenen
Da jeg ble spurt om å skrive et innlegg i Nore Nytt svarte jeg ja.  Jeg
var den gangen ikke klar over at det er vanskelig å skrive om noe som
er større enn en selv.  Innledningsvis vil jeg sitere vår eks. OM Johan
Hvalshagen som i Nore Nytt fra 2005 skriver:  "Jeg ble medlem av Odd
Fellow Ordenen for jeg søkte et fristed fra jobb og annet hverdagslig, og noe
som kunne berike sinnet." Et almengyldig utsagn som formodentlig gjel-
der oss alle, og gir oss et lite hint om hva Ordenen står for.  

Ordenens verdigrunnlag er bl.a. fastslått i våre ritualer.  Ritualer som
på mange måter i hvertfall innledningsvis, er vanskelig å forholde seg
til eller finne etiske svar på.  Særlig hvis du legger fornuften inn i dine
betraktninger.  Fadderen bør være en god støttespiller.  Jeg var så hel-
dig at min fadder Harald E. Hansen fungerte som en slags mentor.
Han var alltid behjelpelig.  Vi møttes ofte til diskusjon om ritualenes
mening.  Han var klar over at skal en utvikle sitt intellekt, må en være
til stede eller møte.  Som en digresjon kan jeg nevne at Alf Larsen, for-
fatter, født 1885, sier: "Den drikker av alle pytter som ikke vet hvor kil-
den er".  Ordenen med sine ritualer er for vårt vedkommende kilden.

MØT HVER GANG
Da vil du møte et varmt vennskap fritt for blant annet misunnelse, in-
toleranse, ærgjerrighet, hovmod og grådighet.  Du vil etter hvert få tro
på forsoningens mulighet og kjærlighet til din neste.  Det hele bygges
inn i sannhet.  Sannhet er for øvrig vanskelig å tolke.  Den enkleste
forklaringen ligger kanskje i den lille setningen:  "Å være god det er å
være av sannhet." Wergeland sier det litt annerledes: "I ditt hjerte og
ikke i din panne finner du det sanne." Alt dette vil til sammen prege og
forme oss og gi oss vårt motto.

VENNSKAP, KJÆRLIGHET OG SANNHET
Skal dette gi noen mening må det hele omsettes i handling.  Det må
ikke være store fakter, men noe så enkelt som en liten oppmerksom-
het.  Øverland sier: "En times omhu for en ensom venn har aldri noen gitt
forgjeves hen.  Et lite ord til den som står deg nær får du i glansen av et smil
tilbake."

GLEM ALDRI DETTE
For øvrig er Ordenen klar i sin samlivsetiske holdning.  Pr. i dag, mars
2013, er SOS-barnebyer vår største oppgave. 
Jeg ønsker dere alle en god sommer og ser fram til vårt første møte.

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Per Karlsrud

Redaksjonskomiteen ønsker alle 
Odd Fellows en god sommer!
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gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg

Søster Wigdis Stensby døde pal-
mesøndag 24.03.13.
Hun er født 20.03.45 på Skjøn-
haug i Trøgstad. Her vokste hun
opp sammen med sin søster Lai-
la og mor og far som drev blom-
sterhandel.
Wigdis ble konfirmert 1961 i My-
sen. Hun tok eksamen artium
som privatist, flyttet til Oslo og
studerte psykologi. 
Ble gift med Roland Kammel og
fikk sønnen Alexander. Flyttet
tilbake til Trøgstad og tok blom-
sterbindereksamen  og  overtok
blomsterbutikken sammen med
sin søster Laila etter foreldrene.
Hun ble skilt og etter noen år
traff hun Einar Lislerud som hun
giftet seg med og hadde 20 fine
år sammen med han.

Da hun ble plaget med eksem og
allergi måtte hun selge butikken
og tok sykepleieutdannelse. Hun
jobbet flere år på Trøgstadhei-
men. Hun gikk av med AFP da
hun fylte 62 år. Hun skulle bruke
tiden til barn og barnebarn og
Einar. De reiste og koste seg og
hadde mange planer. Hun ble
angrepet av kreft og 16 mnd et-
ter at hun merket kulen i brystet
sovnet hun stille inn på Løken-
tunet.
Søster Wigdis ble innviet i Loge
nr. 31 Cecilia den 11.10.10 i Tro-
skapsgraden og hun jobbet i pri-
vatnemda. Hun rakk også kjær-
lighetsgraden før hun ble syk.
Wigdis vil bli dypt savnet av fa-
milie, barn, barnebarn og alle
gode venner og av logesøstre.

Vi lyser fred over søster Wigdis
Stensbys minne.
Min beste venninne.  

Guri Witsø

Wigdis Stensby til minne

Randi Lund Jacobsen døde på
Trøgstadheimen 20. april 2013 i
en alder av vel 91 år.
Hun bodde hjemme, unntatt de
siste tre månedene.
Randi vokste opp på gården
Frøshaug i Trøgstad. Hun var
den av de fem søskenene som
fikk ta utdannelse med artium
og handelsskole.
Før krigen jobbet hun i Oslo,
men under og etter krigen var
hun på det lokale legekontoret
og lensmannskontoret. Lærervi-
kar var hun også. Husmorskolen
på Risum tok hun i 1947.
Så traff hun Henrik Lund Jacob-
sen og giftet seg med han i 1948.

Han ble bror i Håkon Håkons-
son. De drev gården Kolbjørn-
rud i Trøgstad.
Randi var veldig aktiv politisk
og organisasjonsmessig, bonde-
kvinnelag og sangkor. Senior-
dansen var hun med i helt til det
siste.
Randi ble innviet i vår loge den
24. november 1986. Hun fikk 25-
års Veteranjuvel den 28. novem-
ber 2011.
Gjennom årenes løp var hun tro-
fast på møtene våre.
Vi lyser fred over Randi Lund
Jacobsens minne.

Bjørg Skjenneberg

Randi Lund Jacobsen til minne

EN MILEPÆL I VÅR LOGE
På møtet 2. mai 2013 ble en milepæl i Loge nr. 62 Håkon Håkonssons historie
nådd. På dette møtet ble brdr. Asle Halvorsen fra Trøgstad og Svein Oshaug fra 
Askim innviet i vår Loge. Derved ble vi 100 medlemer i Logen!
Siden starten 28. november 1959, oppnådde vi også på dette møtet å gjennom-
føre møte nr. 1000!

VI GRATULERER! J.I. 
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hj e l p  d ine  medmennesker  der  du  kan

S E K R E T Æ R E N S  S P A L T E

Nye Søstre våren 2013
11.02.2013 Laila Helene Westby

Gradtildelinger våren 2013:
11.03.2013 Den Edle Kjærlighets Grad

Inger-Åse Heer
22.04.2013 Det Gode Vennskaps Grad

Lill Margrethe Eiken Hansen
Henni Østby
Marit Natrud
Anne Karin Gillingsrud

JUBILANTER høsten 2013:
06.06.1923 Valborg Marie Aastad 90 år
09.06.1928 Marie-Elise Andresen 85 år
29.06.1963 Eva Bakurowitz 50 år
14.07.1933 Randi Marie Jansen 80 år
17.07.1923 Oddbjørg Annie Jørstad 90 år

Vi gratulerer!

Nye Brødre våren 2013 
04. april Ola  Skadsheim

(fadder  Knut Arne Bodal)
02. mai Asle Kristian Halvorsen

(fadder  Per Chr. Frøshaug)
02. mai Svein Oshaug 

(fadder Kåre Mons Bye)

Gradtildelinger våren 2013 
17. jan. Chris Gunnar Bech Halstvedt

Den Høye Sannhets  Grad
17. jan. Kjell-Harry Olausen

Den Høye  Sannhets Grad
14. febr. Lars-Petter Solberg

Det Gode Vennskaps Grad
14. mars Gunnar Lavèn

Det Gode Vennskaps Grad
14. mars Øyvind Hanssen

Det Gode Vennskaps Grad

Jubilanter høsten 2013
31. aug. Magne Skadsheim 90 år
11. sept. Rolf Eng 70 år
05. okt. Kjell Moen 60 år
10. okt.  Sverre Mork 70 år

Veteraner høsten 2013
24. nov. Johan Hvalshagen 25 år

Leir 23 Smaalenene, vårtermin 2013
02. april Einar Sunde

Den Gyldne Leveregels Grad

Vi gratulerer!

SEKRETÆRENS  SPALTE

Til medlemmene i Cecilia

Loge Nr. 31 Cecilia  er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønn-
øysund. Vi deltar også i grasrotandelordningen.

Logen oppfordrer sine medlemmer om å begunstige logen ved
spill i regi av Norsk Tipping.
Dette gjøres ved å oppgi logens organisasjonsnummer ved kjøp
av spill som f.eks Lotto/tipping. 
Når organisasjonsnummeret er registrert på spillkortet i Norsk
Tipping går dette automatisk hver gang medlemmet  kjøper et
nytt spill.
Norsk Tipping overfører da 5% (grasrotandelen) av spillbeløpet
til vår loge.

Logens organisasjonsnummer er: 988 920 053.        Skattmester

Til medlemmene i Håkon Håkonsson

Loge Nr. 62 Håkon Håkonsson er nå registrert i
Grasrotandelordningen.

Logen oppfordrer sine medlemmer om å 
begunstige logen ved spill i regi av Norsk Tipping.
Dette gjøres ved å oppgi logens organisasjonsnum-
mer ved kjøp av spill som for eksempel Lotto/Tip-
ping. Når organisasjonsnummeret er registrert på
spillkortet i Norsk Tipping går det automatisk hver
gang medlemmet kjøper spill.
Norsk Tipping overfører da 5% (grasrotandelen) av
spillbeløpet til vår loge.

Logens organisasjonsnummer er: 989 036 262.

Grasrotandel ved spill i Norsk Tipping
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oppdra  de  fore ldre løs e

Mandag 25. februar 2013 var en
stor dag i Loge nr. 31 Cecilia. Vår
Eks OM Kari Ymbjørg Tallaksrud
ble tildelt sin 50 års Veteranjuvel.
DSS Unni Beate Bergsland stod
for den høytidelige handlingen
inne i logesalen, assistert av Eks
Rådspresident Guro Lie, Eks
Storrepresentant Kari Skadsheim,
Eks Storrepresentant Lena Utsigt
Karlsen og Stor representant
Lene-Marie Eek. Str. Organist Sol-
veig og str. Sangerinne Bjørg del-
tok også med musikk og sang. Et-
ter denne fine stunden samlet vi
oss ute i selskapslokalet hvor str.
UM ønsket velkommen til et pent
dekket bord. Vi sang «Vakre
minner» av br. Ingar Karlsen. Det
ble servert torsk med tilbehør og
til kaffen stilte Veteranen med
stor marsipankake og konfekt.
UM ga ordet til DDS Unni Beate
Bergsland som gratulerte jubilan-
ten med de viktige ordene Venn-
skap, Kjærlighet og Sannhet som
fortsatt er like aktuelle idag som
før. Hun ovverrakte også blom-
ster og hilste fra Storlogen. Str.
OM gratulerte også jubilanten og
takket med 3 rosa nelliker for 50
års trofast arbeide for logen og
for Ordenen. Så var det Vetera-
nens tur. Hun husket nøye den
25. februar i 1963 da hun ble tatt
opp. Det ble et skille, en milepæl
i hennes liv. Str. Guro var hennes
fadder. Men i 1964 fikk hun og
mannen tilbud om en eventyr-
jobb i Etiopia, hva da med logen?
Det ordnet seg slik at hun fikk
tatt alle trinnene i løpet av 1 år og
4 mnd. En annen ting hun også
fortalte var at da hun kom hjem
etter 2 års opphold hadde hun
med seg mer enn 40 logebrev i
bagasjen. Slikt glemmer man al-
dri! Str. Kari har som vi hørte
inne i logesalen fyllt mange em-
bedsverv og oppgaver gjennom
tidene. Til og med en Rebekkalo-
ge i Spania har hun vært med på
å danne. Men det er også flere be-
givenheter i str. Karis logeliv. Vi
evner: Birgittaspillet, vennskaps-
logene i Nykøping, Finland og
Arvika i Sverige. Hun takket alle

som hadde møtt opp denne kvel-
den, som hadde planlagt og for-
beredt alt, takken gikk også til
hennes fadder Guro for alt hva
hun hadde betydd for henne
igjennom disse årene.

Jeg siterer hennes nyttårsloge-
møtetale.

«I overgangen 1989-1990 ble en
skolepike drept her på Mysen.
Denne hendelsen ble grunnlaget
for min tale på nyttårsmøtet dette
året. Og ordet jeg grep fatt i var
holdninger. Vår Ordens lære gir
oss grunnlaget for gode hold-
ninger. Ritualene, logeånden, ide-
alene – alt dette er med på å byg-
ge oss opp. Vi får trygghet, vi fø-
ler medmenneskelighet og kjær-
lighet. Men stopper vi her har vi
allikevel kommet til kort. Vår
oppgave må være å bringe videre
de holdninger vår Orden prøver
å lære oss. For føler et menneske

trygghet rundt seg, blir vist med-
menneskelighet og kjærlighet,
tror jeg mulighetene for gode
holdninger er tilstede. Kjære lo-
gesøstre – la oss bygge oss opp
selv ved hjelp av logen,- og la så
vårt gode forsett være – at vi går
inn i logesalen for å få – at vi går
ut av logesalen for å gi.»
Eks Rådspredisent Guro Lie
holdt så tale som fadder og 
kusine og takket for alle de gode
minnene de hadde sammen. Hun
avsluttet med det vakre diktet
som het DEL.

Er du en dag i godt humør, så
del. Tynger deg sorger mer enn
før, så del. Del med en annen som
står deg nær, del med et mennes-
ke som du har kjær, del!

Har du opplevd no’ morsomt en
dag, fortell. Stå ikke der med lås
og beslag, fortell.
Gå ikke der og kikk i ditt indre, la
også andres øyne få tindre, fortell.

50-års Veteranjuveltildeling i Loge nr. 31 Cecilia

Foran fra venstre: Eks Rådspresident Guro Lie, 50 års Veteran Kari Tallaks-
rud og Distrikt Stor Sire Unni Beate Bergsland. Bak: Eks Storrepresentant
Lena Utsigt, Storrepresentant Lene Marie Eek og Eks Storrepresentant Kari
Skadsheim.
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VENNSKAP  •  K JÆRL IGHET  •  S ANNHET

Har du litt varme til overs en
gang, smil. Kanskje du stanser
mismot på sprang – og tvil. 
Kanskje en dag som var ellers
forfeilet, just ved ditt smil fikk
medvind i seilet, smil!

Derfor, hvis du vil ha gleden hel,
del og ta del. Plassen blir ellers
for trang i din sjel, del og ta del.
Større blir gleden jo mer du den
deler, Større blir hjertet, når sor-
gen du heler. Del og ta del!

Str. Ingeborg Evensen takket så
for maten. Men først gratulerte
også hun str. Kari med juvelen.
Hun mintes at hun fikk i oppdrag
å besøke henne før innvielsen.
Den gang bodde str. Kari i As-
kim. Det var 32 søstre i starten og
Kari ble da medlem nr. 33. Boja,
eller Ingeborg som hun egentlig
heter, var den gang Kapellan. Og
hun fortsatte med å si «Mye har
hendt i våre liv og i logen. Og du
ble et aktivt medlem. Før du ble
OM, var du Sekr., Insp., CM og
UM. En dag tok jeg fram den før-
ste utgaven av Nore-Nytt som
kom ut 25. sept. 1990. Hva ser jeg
der? Jo, du var også den første
søster som var med i redaksjons-
komiten sammen med fire brø-
dre. I 1990 hadde du vært med-
lem i 27 år og da var du også
OM.» Men det var jo for maten
jeg skulle takke. Som str. Kari sa
engang i et intervju: «Det er her i
selskapslokalene vi skal gi venn-
skap til hverandre. Et godt måltid
har i alle tider vært samlende.»
Som alltid har vi fått et godt mål-
tid idag, uten å ruinere oss, og jeg
retter en varm takk til gutta våre,
våre brødre. 

Tilslutt  fortalte så Boja en sann
historie: «Jeg hadde en god ven-
ninde i Tinn i Telemark. En dag
som jeg var på besøk hos henne,
kom en nabo innom. Han var en
eldre ungkar og litt orginal. Han
fikk en kopp kaffe uten noe til.
Da han sto opp og skulle gå, sa
han: Tusen takk for kaffe og ka-
ker, nei kaker fikk jeg visst ikke.»

Så hygget vi oss i salongen med
kaffe og kake. Str. Solveig og str.

Bjørg underholdt oss med gamle
viser, før vi avsluttet kvelden
som vi alltid gjør med, Så slukkes
lys og lampe.

Anne-Lise Foss

Vita for Eks OM Kari Ymbjørg
Tallaksrud.
Fadder: Guro Marie Lie

Innviet i Ordenen:
25.02.1963
Tildelt den Høye Sannhets Grad:
11.05.1964

Embeder i vår Loge:
Sekretær    1968-1969
Sekretær 1972-1973
UM               1974-1975
CM H.ass.  1977-1979
CM             1985-1987
UM          1987-1989
OM                1989-1991
Fungerende Eks OM 1991-1993

Opptagelse i Leiren: 27.11.1985
Opphøyet i Barmhjertig-
hetens Grad: 24.02.1988

Embeder i Leiren:
Ytre Vakt 1993-1995

Tidelt 25 års Ve.Ju. 25.04.1988
40 års Ve.Ju. 08.03.2004

Storlogegrad: 05.11.1993
Rebekkarådsgrad: 16.10.1993

50-års Veteranjuvel til
Søster Kari Tallaksrud
Søster Kari Tallaksrud ble innviet
i Loge nr. 31 Cecilia, 25. februar
1963. Hun ble tildelt 50 års Vete-
ranjuvel 25. februar 2013.  Hun
fikk juvelen på dagen. 
Søster Kari er født 24.12. 1931 på
Lørenskog hvor hun også vokste
opp.
Hun var det første medlem som
ble innviet i Loge nr. 31 Cecilia.
Guro Lie som er hennes kusine
sto for innvielsen. 
Søster Kari giftet seg med Erik
Tallaksrud i 1954. Erik fikk jobb i
Namsos og de flyttet dit. Kari
fikk jobb som lærer. Etter 6 år
flyttet de til Askim. Kari ble

pendler da hun fikk jobb i barne-
skolen i Mysen.
I 1964 dro Kari og Erik til Eritrea.
Der ble de boende i to år. Kari
underviste i folkeskolen. De fikk
sønnen Ole Jørgen mens de bod-
de der. 
Etter de to årene flyttet de til My-
sen. Søster Kari fikk jobb som vi-
kar på Mysen barneskole. Hun
hadde ikke lærerskole, men etter
hvært tok hun lærerskolen på et
år. Etter lærerskolen ble hun ad-
junkt.
Hun underviste også elever med
lærevansker.  
De har også bodd lange perioder
i Spania. Søster Kari var med å
stifte en Rebekka forening der.        
Fra 1993 til 1997 var hun med i
nominasjonsnemden i Det Nor-
ske Rebekkaråd.
Mens Søster Kari var OM arran-
gerte hun og en bror i Håkon Hå-
konson en konsert i Eidsberg kir-
ke. De inviterte andre medlem-
mer fra andre loger og kirken var
full. Det ble en vellykket konsert
med stående applaus. Etter kon-
serten var det kaffe og kaker på
Kirkefjeringen. Det var medlem-
mer av Loge Cecilia som hadde
bakt kakene. 
Da jeg spurte Søster Kari hva Lo-
gen har betydd for henne, siterte
hun fra et innlegg i første num-
mer av Nore-Nytt som kom ut. 
Sitat:
Jeg kan vel si at jeg har måttet
omprioritere en del inne i meg
for å få en viss balanse mellom
Ordenen og meg selv. Jeg tror jeg
kan si at Ordenen i stor grad har
preget meg som voksent mennes-
ke. Den har gitt meg et livssyn
som holder, den har gitt meg
trygghet. Den har gitt nye tanker,
som jeg har måttet jobbe meg
igjennom. Den har også gitt meg
problemer, men jeg har alltid
kommet beriket ut av disse situa-
sjonene: Sitat slutt.
Etter et hyggelig besøk i deres
villa i Kirkås med kaffe og kaker
takket jeg for meg og ønsket søs-
ter Kari lykke til med 50 års Vete-
ranjuvelen.

May Loe Trippestad
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HJ E L P  DE  TR ENGENDE

Ettermøte 28.01. 2013 i anledning
25-års Veteranjuveler til søstrene
Turid Mohrsen og Tove Marie
Presthus.
Søster UM May Sørby ønsket vel-
kommen til bords, og spesielt til
de to nye veteranene, før vi sang
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
Menyen var terteskjell med fiske-
puddingstuing og reker, noe som
smakte utmerket. 
Søster OM Ellen Haarr Nuttall
holdt så en flott tale til veterane-
ne som gikk på rim: Hun takket
Turid for all hjelpsomhet og en-
gasjement, og Tove som sanger-
inne, og overrakte 3 rosa nelliker
til hver. Alterblomstene ble over-
rakt til Storrepresentant Lene-
Marie Eek som takk for nydelig
utført seremoni.
Mary Presthus holdt så en tale til
sin datter, da hennes fadder, Else
Hansen hadde gått bort. Grete
Korterud, Turids fadder, holdt
deretter en fin tale for henne. Søs-
ter Tove takket for alle fine år
hun hadde hatt i logen og for en
fin kveld. Så var det søster Turid
sin tur, som takket Grete for tilli-
ten hun ble vist. Søster Wenche
takket for maten og gratulerte Tu-
rid, som hadde vært hennes fad-
der med 25-års juvelen. 
Etter kaffe, wienerbrød og kon-

fekt, sang søster Bjørg Kjærlighe-
tens Evangelium, som Organist
Solveig spilte vakkert til. Det ble
også allsang: Nordlandsnetter og
Måneskinnsvalsen runget
gjennom salen. En flott og minne-
rik kveld for oss alle var over, og
vi sang til slutt vår alltid så herli-
ge avslutningssang.

Vigdis Bye

Turid Mohrsen 
25-års Veteran
Turid Mohrsen ble født 15.07.–39
på Steinkjær.  Hun var hos sine
besteforeldre til hun var 4 år, men
da hennes mormor døde kom
hun til fosterforeldre på Overhal-
la. Der bodde hun til hun hadde
fullført skoler og fått jobb. Hun
traff Bård Mohrsen i 1960, de gif-
tet seg og flyttet til Ørlandet hvor
Bård hadde sitt arbeide, og Turid
fikk jobb i offisersmessa. I 1963
ble Bård overført til Nikebatteri-
et, og familien flyttet til Havnås.
De bodde først på en gård, Øvre
Lier, deretter ble det militærboli-
gene på Havnås. I 1975 kjøpte de
et eldre hus i Mysen som de
brukte 2 år på å pusse opp. I 1971
begynte Turid å arbeide hos
Nordli på Krogstadfossen, deret-

ter ble det Nordli i Oslo. Etter
noen år der startet hun å jobbe på
arkitektkontor i Oslo, hvor hun
nå har vært i 28 år. I tiden
1982–83 var familien i Midtøsten
hvor Bård hadde jobb. 1987 ble
hun spurt av Grete Korterud om
hun ville bli logesøster og
25.01.–88 ble hun innviet.  Hun
har hatt flere verv i logen og den
28. mars 2013 fikk hun sin Vete-
ranjuvel.

Martha Kind

Samtale med Tove
Maria Præsthus
Kalenderen forteller meg at det er
11. april – en av vårmånedene –
men ute er det surt og kaldt – mi-
nus åtte grader til morgenen. Jeg
er på vei til Mysen for å intervjue
logesøster Tove Maria Præsthus.
28. januar i år ble hun tildelt 25-
års Veteranjuvel.
Tove og jeg har kjent hverandre i
mange år; først som arbeidskolle-
ger og senere som logesøstre. Det
var hun som introduserte meg
for Loge Cecilia, og hun var da
også min fadder da jeg ble tatt
opp som medlem.
Hun ble født på Mysen sykestue,
men familien bodde ved Eids-
berg stasjon. Folkeskolen
gjennomførte hun på Skaltorp
skole, og der var hun godt kjent
fra før ettersom farmor var vakt-
mester der. 
Det er lett snø i lufta da jeg sving-
er av E-18 og inn Engaveien ved
Momarken. Her bor Tove sam-
men med ektemannen i en kose-
lig villa. Jeg blir ønsket varmt
velkommen og invitert inn på te
og kaker. Etter litt mimreprat om
tiden som kolleger, spør jeg hen-
ne om hvordan hun kom med i
logen.
Mor og far var med i logen, og
Elsa Hansen, som var venn av fa-
milien, mente at deltagelse i Loge
Cecilia ville være berikende for
Tove. Så, i januar 1988, ble hun
innviet med Elsa Hansen som en-
gasjert fadder. Hun mener at hun

25-års Veteranjuveler i Loge Cecilia

Fra venstre: CM Odrun Korsvik Kure, 25-års Veteranene Turid Mohrsen og
Tove Maria Præsthus. Lengst til høyre Storrepresentant Lene-Marie Eek som
sto for tildelingen av Veteranjuvelene.
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er ett av de siste fadderbarna til
Elsa Hansen og forteller at fad-
derbarna hennes stod æresvakt
ved båra da hun ble begravet.
Jubilanten ble innviet sammen
med Turid Mohrsen og husker at
hun var ganske nervøs mens de
satt og ventet på å bli ført inn i
salen. Hun var fylt av meditasjon
og undring over hva som skulle
skje og hvordan logelivet ville bli.
– Det var ikke mye hun visste om
Odd Fellow på forhånd, men Elsa
hadde fortalt henne noe, og det
gjorde at hun fikk lyst til å bli
medlem. 
Tove mener at logen har gitt hen-
ne mye positivt og synes at det er
godt å komme inn i logesalen,
sette seg ned, stenge alt stress og
mas ute og ta inn over seg det
som foregår i salen. Blir imponert
over den omsorgen en blir møtt
med fra medsøstrene. – Tanken

har jo vært å kunne møte så ofte
som mulig, men med full jobb,
hus og familie har ikke det vært
like lett hele tiden. Etter at hun
ble pensjonist, har det blitt lettere
å være mer aktiv i logen. – Hun
har vært sangerinne i logen i
mange år. 
28. januar i år ble hun tildelt 25-
års Veteranjuvel, og hun forteller
at hun var veldig spent mens hun
satt ute sammen med Turid og
ventet på å gå inn i salen. Van-
dringen og overrekkelsen ble en
høytidelig og minnerik marke-
ring. 
– På ettermøtet ble det servert
terteskjell og det var flere taler til
jubilanten, blant annet ved OM
og  jubilantens mor.
Mens vi prater og hygger oss, og
fuglene besøker brettet utenfor
stuevinduet, kan jeg også beun-
dre mange og nydelige håndar-

beider som Tove har laget. – Tove
forteller at hun var voksen før
hun begynte på en formingsut-
dannelse. Først gjennomførte hun
realskole og handelsskole, for så
å arbeide med regnskap og annet
kontorarbeid i mange år. – Men,
så i 1983, fullførte hun Blaker for-
mingslærerskole for tegning, tre
og metall. Allerede før hun var
ferdig med eksamen, fikk hun
jobb ved Marker skole, og her
satte hun spor etter seg som en
meget dyktig formings-lærer.
Pensjonstilværelsen tilbringer
Tove sammen med ektemannen,
og dagene fyller hun med hånd-
arbeid, blant annet bunadssøm
og sommerstid hagearbeid.
I hyggelig selskap går tiden fort,
og jeg takker for koselig prat og
ønsker jubilanten mange gode år
i logen i tiden som kommer.

Eldbjørg B. Krog

Mandag var en stor dag i Logen.
To av våre søstre, enmlig Liv
Bjørnstad og Marie-Elise Andre-
sen fikk sine Vetranjuveler for 25-
års medlemskap tildelt. Etter en
verdig tildeling i logesalen øn-
sket vår UM May velkommen til
søstermåltidet. Hun åpnet med
en god historie, og alle sang Kom
mai du skjønne milde. Overmes-
ter Ellen gratulerte de to 25-års
Veteranene i verseform og avslut-
tet med å si at vi har en bukett
fargerike veteraner, et symbol på
trofast medslemskap i vår losje.
Gunn Sandvig gratulerte sitt fad-
derbarn Liv Bjørnstad med da-
gen, og ga noen betraktinger fra
et langt vennskap. Ida Lind gra-
tulerte sitt fadderbarn Marie Elise
Andresen, og sa blant annet at vi
ventet lenge, men da du først be-
stemte deg, gikk du 100% inn for
losjen. Det ble servert deilig laks
med tilbehør. Kaffe og kranseka-
ke, som var laget av en av jubi-
lantene, avsluttet måltidet. Til av-
slutning spilte organist Solveig,
og sangerinne Bjørg sang ”gje
meg handa di ven”.

Sunne Maurtvedt

Liv Bjørnstad, 25-års
Veteran
Søster Liv Bjørnstad ble innviet i
Loge nr. 31 Cecilia 1988.
Gunn Sandvig er hennes fadder.

Søster Liv er født og oppvokst i
Oslo, hvor hun tok sin utdan-

nelse og hadde sin første jobb.
Liv giftet seg i 1963 med Arvid
Bjørnstad, de flyttet til Bergen og
bodde der i 3 år. Der ble deres
første sønn født. De flyttet så til-
bake til Oslo, hvor deres andre
sønn ble født.
Etter 5 år i Oslo flyttet Liv med
familien til Askim i 1971, hvor
hennes mann begynte som øko-

25-års Veteranjuveler i Loge Cecilia

Søster Liv Bjørnstad (t.v.) og søster Marie-Elise Andresen (t.h.) har fått hver
sin fortjente 25-års Veteranjuvel. Her sammen med Storrepresentant Lene-
Marie Eek som foretok den høytidlige tildeling av juvelene.
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nomisjef på Viking-Askim. Før
flytting måtte de frem med kart
da ingen var kjent i Østfold og
ikke visste hvor Askim var. Før-
ste besiktigelse av Askim fant
sted en søndag med strålende sol
og 2 barn i baksetet. Inntrykket
var positivt, og de flyttet med
stor optimisme. Vel integrert måt-
te man bli kjent med miljøet. Liv
meldte seg inn i Røde Kors Bar-
nehjelp og var medlem der i
mange år.  Hun ble etter hvert en-
gasjert i det politiske miljøet i As-
kim, hvor det endte med for-
mannsverv og deltagelse i Askim
kommunestyre i 8 år, i bygnings-
rådet og i planutvalget. Liv er en
samfunnsengasjert person, og har
hatt ulike verv også i flere andre
styrer og råd i Askim kommune.

Livs yrkesliv har vært dedikert
Sparebankenes Eiendomsmeg-
ling, hvor hun var ansatt i 27 år,
først som sekretær og deretter
som regnskapsansvarlig.

I 1987, på ferie i Provence sam-
men med søster Gunn Sandvig
og hennes mann. Under et fiken-
tre satt Liv og Gunn, månen skin-
te og sirissene sang. Da spurte
Gunn om Liv kunne tenke seg og
bli med i Loge Cecilia. Etter ½ års
tenking ble Liv i april 1988 innvi-
et i logen og Gunn ble hennes
fadder. Den første tiden var det
mye ukjent. Da hun fikk sin 3.
grad savnet Liv tiden med hyg-
gelig prat mens hun satt og ven-
tet  utenfor logesalen.

25 år er lang tid og Liv har opp-
levd mye i Loge Cecilia. Rebek-
kas stemme under innvielsen
glemmer Liv aldri, den sitter
klart i hennes minne. Det hun
opplever i logesalen betyr mye
for henne og hun føler at dette
har  stor betydning for hennes liv.
Etter hvert fikk Liv flere logeopp-
drag. 2 år som CM H. Ass og 2 år
som CM V. Ass. Liv syntes hun
fikk mer innblikk i ritualene da
hun satt på stolene. Som Kasserer
og i kollegiet, fikk Liv innblikk i
Logens indre og administrative
liv. Dette er lærerike og fine år
som Liv tenker tilbake på med
glede.

Etter hvert har Liv blitt farmor til
6 barnebarn og hun bruker mye
tid på dem.
Liv og Arvid har kjøpt leilighet i
Frejus i Provence og reiser stadig
Askim/Provence. Liv liker seg
veldig godt i Frankrike, men mø-
ter i Logen så ofte hun kan når de
er i Norge.

Liv ser med stor glede frem til å
motta 25-års Veteranjuvelen.

Synøve Sparre-Enger

På besøk hos en
25-års Veteran
En fin vårdag besøker underteg-
nede Marie-Elise Andresen, eller
Maja som alle kaller henne.
Maja er født den 9. juni i 1928 i
Eidsberg blandt en søskenflokk
på seks.

Skoleordningen den gangen var
undervisning annenhver dag og
deretter tok hun Framhaldskolen.
Det var mye å ta tak i hjemme på
gården. Husmorskolen tok hun i
Oslo og ikke på Risum som var
vanlig den gangen. Hun hadde
melket nok kuer og det kunne
hun!
Så ble det huspost for å få prakti-
sere det hun hadde lært, men
snart traff hun baker Leif Andre-
sen og det ble bryllup.
Maja har alltid interessert og
brydd seg om ungdommen, noe
som har vært til god hjelp både i
arbeidet på Snackbaren og på
«Majas kjøkken».Mange ung-
dommer var stadig innom og
hun forteller at i løpet av de 30
årene hun jobbet var det svært få
av disse det var noe å utsette på.
«Alle ungdommer er bra», sier
hun, «bare noen skeier ut».
Både hennes sønn og hennes dat-
ter er bosatt i Mysen. Etterhvert
har det også blitt 4 barnebarn og
1 oldebarn.
I mange år var hun også med i
Mysen damekor og i Blindefor-
eningen.
Etterat «Majas kjøkken» ble solgt
fikk hun bedre tid til andre ting.
Logen var ikke ukjent for henne
da hennes mann hadde vært
medlem i Loge nr. 62 Håkon Hå-
konsson i mange år. Så da str. Ida
Lind spurte om ikke også hun
kunne tenke seg å bli med i vår
loge svarte hun ja.Ida ble da hen-
nes fadder.
Maja har hatt forskjellige oppga-
ver: først som UM`s høyre assis-
tent, så Inspektør og Kapellan.
Dessuten har hun også vært med
i redaksjonen i Nore-Nytt. Hun
deltar også på Søstertreff og syn-
tes det er veldig hyggelig.
UM`s formaning om å møte så
ofte som vi kan er noe som Maja
syntes er viktige ord.
Den 13. mai mottar hun sin 25-
års Veteranjuvel.

Et hyggelig besøk er over og i be-
det utenfor stikker vårblomstene
opp og minner om at sommeren
ikke er langt unna!

Gunn Sandvig

Søster Marie-Elise Andresen sam-
men med sin fadder Ida Lind.

Søster Liv Bjørnstad sammen med
sin fadder Gunn Sandvig.
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På Logemøtet 18. april ble brdr.
Per Sigvart Narvestad og Magne
Kviserud tildelt 40-års veteranju-
vel. Det var også en svensk gjest
tilstede på møtet denne kvelden,
br. Eks. sk.mester Christer Lind-
holm fra Loge 21 Erik Gustaf Gei-
jer i Karlstad. Han ble ønsket vel-
kommen av br. OM Kåre Mons
Bye ved åpningen av møtet.
Veterantildelingen ble perfekt
gjennomført av DSS Rolf Berg
Nilsen, som inntok forsetet, og br.
Storrepr. Vidar Kjærheim som
Fung. Stor Marsjall.

Br. UM Per Olav Eek ønsket vel-
kommen til bords og informerte
om kveldens meny, kokt laks
med agurksalat. Vi åpnet som
vanlig med å synge «Til Loge Hå-
kon Håkonsson». Kveldens mu-
sikkmester på flygelet var br. Øy-
vind Hanssen. Etter et nydelig
måltid, sang vi «Til veteranen».

Det var nå tid for taler. Først ut
var DSS Rolf Berg Nilsen. Gårs-
dagen hører fortiden til, morgen-
dagen kjenner vi ikke, men dagen
idag den er vår. La oss bruke den
sammen på på bakgrunn av din
erfaring og vårt felles mål om
framtiden. Vårt liv består i trinn,
også i Logen, vennskap, kjærlig-
het og sannhet. Han overrakte
blomster, hilste og gratulerte fra
Stor Sire. Deretter reiste vi oss, og
utbrakte en skål for veteranene.
Br. OM Kåre Mons Bye gratulerte
veteranene med dagen, og takket
for trofast medlemskap i 40 år.
Han overrakte blomster og mini-
atyrer av juvelene. Til slutt takket
han DSS og Br. Storrepresentant
for en fin seremoni.
Br. Magne Kviserud takket for se-
remonien som kom til å bli en
minnedag. Han takket for taler
og blomster, og brdr. fordi han
hadde blitt godt ivaretatt i 40 år.
Han husket en tur til syden for 40
år siden. Her traff han to brødre
fra Logen som førte til at han
også ble tatt opp. Da han ble inn-
viet oppdaget han hvor mange
kjente som var med. Logen er et

sted hvor han kan slappe av. Det
er viktig å leve opp til Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet. Ute ser
man ofte det motsatte. Ellers har
han stort utbytte av å lese «De tre
kjedeledd».
Br. Per Sigvart Narvestad takket
for juvelen, men syntes ikke den
var fortjent. Han hadde ikke fått
møtt i Logen, men kontingenten
ble betalt hvert år. Han takket for
blomstene, og fortalte at det had-
de skjedd mye i familien som
gjorde det vanskelig å møte i Lo-
gen. Det var mye å gjøre da de
drev to gårder. Disse ble etter-
hvert overdratt til døtre og svi-
gersønner. De har nå bodd på
Heggin i 9 år, og var glad i å rei-
se. Men da kona falt ned trappa
og skadet seg, ble dette begyn-
nelsen til Parkinson og etterhvert
Alsheimer. Han har derfor hvert
opptatt med konas sykdom og
ikke kunne møte i Logen. De siste
tre årene har han vært 100% sy-
kepleier. Han ønsker Odd Fellow
alt godt, og håper han kan møte
oftere.
Br. Storrepresentant Vidar Kjær-
heim takket for maten. Han hus-
ket at han takket for maten også

for mange år siden. Den gang for-
talte han også en historie som var
«litt på kanten». Resultatet var at
Br. Rolf Ullnæs sølte vin over seg.
Takk for flott mat, og takk til kok-
kene og privatnemnda. Takk også
til alle som bidrar til at det hele
fungerer, DSS, OM, UM osv. Takk
til hele systemet som vi er en del
av, takk for maten!

Kvelden ble avsluttet med kaffe i
salongen.

J.I.

Brdr. Magne Kviserud
og Per Sigvart Narve-
stad har mottatt 40-
års Veteranjuvel
Begge ble innviet i vår Loge og
tildelt:
Troskapsgraden 12. april 1973.
Det Gode Vennskaps grad 21.
mars 1974.
Den Edle Kjærlighets grad 23. ja-
nuar 1975.
Den Høye Sannhets grad 20. no-
vember 1975.

Fra vesntre foran: DSS Rolf Berg Nilsen som foretok tildelingen, deretter ju-
bilantene Per Sigvart Narvestad og Magne Kviserud. Bak fung. Stor Mar-
sjall Vidar Kjærheim og Logens OM Kåre Mons Bye.

40-års veterantildeling i Loge 62 Håkon Håkonsson
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Br. Magne Kviserud ble også
opptatt i leiren, og tildelt:
Patriarkgraden 3. februar 1998.
Den Gylne Leveregels grad 2. fe-
bruar 1999.
Den Kongl. Purpurgrad 7. mars
2000.
Han hadde embedet 1. Teltvakt i
Leiren 2003–2005.

De mottok begge 25-års veteran-
juvel 30. april 1998.

Br. Magne Kviserud ble født 14.
jan. 1937 på Setra i Østre Trøg-
stad. Da moren arbeidet, kom
han til å bo hos besteforeldrene.
Da han var 5 år giftet moren seg,
og de flyttet til Dahl i Hærland.
De kom til å bo på flere steder i
Hærland. Da han ble konfirmert
bodde de på Glansenberg. Året
etter begynte han å arbeide i sko-
gen til Krogstad. 1952 ble han vi-
segutt hos Fredsvold som drev
Corner i Havnåsbakken på My-
sen. Han tok Høies Handelskole
og kom til Fredrikstad 1957 hvor
han arbeidet i et agenturfirma.
Deretter ble Hoover Norge hans
arbeidsgiver hvor han arbeidet
med Østfold som sitt distrikt.
Så startet han egen virksomhet
med lokaler i gamle Mysen meie-
ri. Det ble snart tre firmaer. Han
er nok mest kjent for sitt firma
innen hvitevarer, radio og TV.
Her ble det snart filialer i Skipt-
vet og Rakkestad, og han var ak-
tiv utstiller på Momarkedet i
mange år. 
Men han startet også et fritids-
senter med båter og campingvog-
ner. I starten var det vogner pro-
dusert av brdr. Olsen på Ørje,
men han fikk snart agenturet på
CI-caravans hvor engelske Sprite
lenge var en best-selger. Han
kjøpte Ringnes ved Gjersøen og
bygde opp et stort fritidssenter
her. Han var også igang med pla-
nene å bygge motell her, men
helsen sviktet og han ble uføre-
pensjonist. Den elektriske forret-
ningen i Storgata solgte han til
COOP 1994.
Han har senere hatt en rekke
verv innen fag-kjedene og poli-
tisk. Han har vært overformyn-
der og kasserer i høyre. Medlem-

skapet i Rotary er nesten like
gammelt som i Odd Fellow. En
del reiser til utlandet har det blitt,
både forretnings- og feriereiser.
Br. Magne Kviserud er gift med
Oddlaug. De har 3 barn, 2 sviger-
barn og 4 barnebarn. Villaen de i
sin tid bygde, overdro de til dat-
ter og svigersønn, og bor nå i en
koselig leilighet i 3dje etasje over
butikken de en gang hadde i
Storgata. 

Br. Per Sigvart Narvestad ble
født 28. mai 1933 på Narvestad i
Eidsberg som 5te. generasjon på
gården. Han hadde tre søstre som
alle nå er borte. Narvestad er
skrivergård fra begynnelsen av
1700-tallet. Bygningen som idag
står på Folkenborg Museum, ble i
sin tid bygget av sorenskriver Ja-
nus Colstrup. Den nye hoved-
bygningen ble påbegynt i 1941,
men så ble faren syk og døde
1942 da Per Sigvart var 9 år gam-
mel. Arbeidet kom igang igjen og
huset sto ferdig 1943, da kom
lensmannen på besøk med to tys-
ke offiserer. De ville bygge huset
om med to leiligheter for tyske
offiserer. Heldigvis ble det ikke
noe av disse planene.
Han berømmer sin mor som klar-
te å holde gårdsdriften igang som
enke. Gården ble drevet med leid
arbeidskraft. Ofte var hun oppe
kl. 3 om morgenen for å bake og
forberede arbeidsdagen.
Per Sigvart tok realskole, han-
delskole og Kalnes landbrukssko-
le hvor han var ferdig 1953. I
1958 tok han Statens Teknologis-
ke skole, og overtok gården sam-
me år etter å ha leid den i tre år.
Han giftet seg med Inger. Hun
kom fra Gjerberg i Rakkestad, en
gård de først kom til å leie, for så
å overta i 1973-74. De drev nå to
gårder med tilsammen 800 da.
jord hvor de dyrket korn og frø.
Begge gårdene er nå overdratt til
døtre og svigersønner. 2004 byg-
get de hus i Søndre Mysens vei.
Men sykdom kom til å ødelegge
mye av pensjonist-tiden. Allerede
i yngre dager ble det mange turer
til Rikshospitalet for å få hjelp til
å få barn. Men få dager etter at de
flyttet inn i nytt hus falt Inger

ned trappa og fikk et stygt sår på
benet. Hun fikk medisiner, som
senere viste seg å være skadelige,
og ble trukket fra markedet i hele
Europa. Det viste seg at Inger nå
hadde fått Parkinson, og utviklet
Alsheimer. De siste årene regner
han seg som 100% sykepleier.
Han er heller ikke frisk selv, da
han 1997 måtte gjennomgå en by-
pass operasjon, og senere har fått
pace-maker. På grunn av stort ar-
beidspress tidligere, og mye syk-
dom nå, har han ikke hatt mulig-
het til å møte i Logen.
Per Sigvart ble i 1954 formann i
Mysen unge høyre, men kom se-
nere til å møte i herredsstyret for
Sp. Han har sittet i Eidsberg Spa-
rebank’s forstanderskap i 20 år,
de 10 siste som formann. Han har
vært formann i bondelaget, og
vært medlem i Lions i 45 år. 
Han og Inger har 3 døtre og 6
barnebarn, den eldste er 16 år og
går på skole i Frankrike.
Br. Per Sigvart Narvestad feirer
ikke bare 40 års medlemskap i
vår Loge, men også sin 80-års
dag 28. mai. Vi gratulerer!

J.I.

Begge 40 års Veteraner fikk blomster
både fra Stor Sire og Logen.



Styret har bestått av:
Formann: Odd Martin Skarpholt
Kasserer: Per Ola Halvorsen
Sekr.:    Per Erling Fladberg

Revisor:   Magne Kviserud
Valgkom.: Kjell Holum og

Frank Lind

Det er avholdt 10 møter, inklu-
dert et forsinket julemøte i januar
hos Arne Henning Sørby
og i septembermøte var det tur til
hjemmefrontmuseet i Rakkestad
og i oktober feiret vi Jan Thons 75
årsdag. Årets siste møte ble som
vanlig holdt hjemme hos Arne
Henning Sørby.

Antall medlemmer ved årets ut-
gang er 34.
I løper av året har det vært et
dødsfall – en utmeldning og vi
har fått ett nytt medlem.
Gjennomsnitslig fremmøtepro-
sent i året er 59.

I de ordinærer møter har det i
året vært holdt meget intresante
foredrag av brødrene Odd Buraas
- Per Ola Halvorsen og Asbjørn
Alstadsæter.
Ellers var Erik Hagler og Olav
Nygård på vårt mai møte og for-
talte fra sitt engasjemang fra et

barnehjem i Bolivia.
Våre brødre fra Halden inviterte
oss til Halden for en omvisning
på haldenreaktoren og vi
var 12 brødre som var med på
denne utflukten.

Etter anmodning påtok senior-
gruppa seg, i likhet med foregå-
ende år og forestå hagestellet
ved Villa Nore. Vi vil takke alle
som har bidratt til denne dugna-
den.

Da det i 2013 er tid for vår utflukt
igjen, planlegges det en tur til Bu-

dapest. Bror Knut Ivar Tveten vil
også denne gang være vår reise-
leder og foreta planleggingen av
turen.

Da det er få saker som er kommet
til behandling i styre er det ikke
blitt holdt ordinære styremøter,
men da styre møter tidligere på
møtedagene blir eventuelle saker
diskutert.

Mysen 21.01-2013
Odd Martin Skarpholt
Per Ola Halvorsen
Per Erling Fladberg

Br. Jan Grefslie ble født 25 april
1933 i Mysen. Her hadde han en
fin oppvekst med mye sang og
musikk sammen med tre brødre
og ei søster. Jan var en habil fot-
ballspiller i sine unge dager. Han
spiller også utmerket på piano,
noe vi har hatt stor glede av i Lo-
gen.
Jan begynte tidlig som salgsmann
og ble spesialist innen herreklær,
og fikk seg en egen forretning
1974 i Mysen. Han har i over 50
år vært gift med sin Reidunn, og
de har to døtre. Han ble innviet i
Logen 9 sept. 1982, og kallet til
Leiren 5 mars 1991. Han var Lo-

gens Overmester i tiden 2001-
2003 og mottok 25-års Veteranju-
vel i 2007. Idag er han aktiv i se-
niorklubben.
Ellers synger han i Mysen Mann-
skor, snart på sitt 50-ende år. Han
har vært korets hjelpedirigent
mange ganger, og er også æres-
medlem i Mysen Mannskor. Vi
gratulerer hjerteligst med 80 år
og ønsker alt godt i årene fram-
over.

Evald Forvik
Eks. Storrepr. og fadder

12

Årsberetning seniorklubben i Loge nr. 62 Håkon Håkonsson

Br. Jan Grefslie 80 år

Foredrag i salongen på Villa Nore.

VENNSKAP  •  K JÆRL IGHET  •  S ANNHET
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HJ E L P  DE  TR ENGENDE

Laila Helene
Westby. Født
16.08.51. Laila
er født i Drø-
bak, men kom
flyttende til
Eidsberg bare 1
år gammel.
Hun er gift
med bror Per

Westby i Loge Håkon Håkonsson,
og bor på Knapstad. Laila har 2
vosne barn og fire barnebarn.
Tidlig utdannet hun seg til hjel-
pepleier, og har arbeidet ved
Edwin Ruuds Bo og Behandlings-
senter i hele 34 år.
I fritiden er hun glad i å være ved
sjøen i campingvogn og med båt
sammen med familien.

Jeg har kjent Laila gjennom
mange år. Vi hadde begge våre
barn i barnehagen ved ERH., og
vi arbeidet sammen i mange år
ved sykehjemmet.
Jeg er sikker på at hun vil finne
seg godt tilrette i vår loge, å få et
stort utbytte av fellesskapet oss
søstre i mellom.

Ellen Haarr Nuttall

Ny søster i Loge nr. 31 Cecilia

REDAKSJONSKOMITE I NORE-NYTT 

Ola Skads-
heim ble tatt
opp som bror i
Loge Håkon
Håkonsson 4.
april.
Han er født 18.
april 1966. Ola
er Mysengutt
og håndball,
fotball og jakt
er hans store lidenskap.
Han er gift med Tove og de har
tre gutter sammen.
Av yrke er han utdannet adjunkt
og jobber på Trømborg skole. Ola
er en blid og omgjengelige mann
med glimt i øyet.
Jeg ble glad da Ola sa ja til min
forespørsel på å bli med i Odd
Fellow Ordenen og jeg gleder
meg til å tilbringe mange kvelder
i Logen sammen med min gode
venn.
Som fadder ønsker jeg ham lykke
til.

Knut Arne Bodal

Den 2. mai 2013 ble Svein Os-
haug innviet i vår loge, som var
vårt logemøte nr. 1000. Svein er
født i Åndalsnes, men som 9
åring flyttet han samme med fa-

milien til Lille-
strøm. 
Etter gjennom-
ført lærerhøy-
skole i Halden,
flyttet han til
Askim i 1974,
hvor han be-
gynte ved Kor-
segård barne-
skole. Jeg ble
kjent med Svein gjennom felles
bekjente, hvor vi bodde i samme
borettslag. I 1992 begynte han på
Skjønhaug barneskole og avslutte
sin yrkeskarriere som Skolefaglig
rådgiver i samme kommune.
Svein er en praktisk og allsidig
kar med jakt, friluftsliv, husflid
og bedriftskyting som hobby.
Han har to døtre og koser seg
sammen med sine fire barnebarn.
Det er med stor glede som hans
fadder jeg ønsker br. Svein Os-
haug velkommen til Loge Nr. 62
Håkon Håkonsson, og jeg er sik-
ker på at han vil trives blant sine
nye brr. og at vi vil få mye glede
av hans medlemsskap.

Kåre Mons Bye

Asle Kristian Halvorsen er født
24. juni 1956 i Trøgstad.

Asle ble ansatt
i Hesselberg
Maskin AS i
juli 1973 og ble
etter hvert pro-
dukt-ingeniør,
leder for pro-
dukt- og re-
klamsjonsan-
svarlig ovenfor
fabrikker og
kunder for anleggsmaskiner som
trucker, dumpere, hjullastere og
bulldozere.
Han ble arbeidsufør i 2000 etter
en operasjonsfeil på sykehuset.
Han er gift, har 2 voksne barn og
2 barnebarn, han bygde villa på
Skjønhaug i 1981 og bor fortsatt
på samme sted.
Asle ble tidlig interessert i aksje-
investering og har etter hvert
bygd seg opp en portefølge. Det-
te har vært og er hans store hob-
by.
Asle er en familie- og frilufts-
mann, bruker sin campingvogn
på Rørvik Camping i Marker
jevnlig.
Jeg tror Asle vil få stor glede av
logen og ønsker han velkommen
til oss.     

Per Chr. Frøshaug

Nye brødre i Loge Håkon Håkonsson

For nr. 32 CECILIA:
Toril Natrud, Tel.: 91318242
E-post: toril.natrud@gresvig.no

Gunn Sandvig, Tel.: 95819585
E-post: sarsandv@online.no

Tove Granli, Tel.: 69828998/ 90098884
E-post: tove.granli@gmail.com

For nr. 62 HÅKON HÅKONSSON:
Halvor Kure, Tel.: 69884967 / 93083524  
E-post: hakure@gmail.com

Jan Isaksen, Tel.: 69826437 / 92225519
E-post: janisaksen@ymail.com 

NN, Tel.: 69890000
E-post: nn@gmail.com
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HJ E L P  DE  TR ENGENDE

En sur og kald vårdag i april reis-
te 23 logedamer fra Mysen for å
besøke Loge nr. 18 Selma Lager-
løf i Karlstad.
Vi ble møtt av mange hyggelige
damer og etterhvert fikk vi være
med på innvielse av fire søstre.
Det var en flott opplevelse inne i
logesalen med en aldeles prakt-
full stjernehimmel og det hele ble
avsluttet med Solveigs sang.
Deretter ble det servert middag i
festsalen hvor det hele ble åpnet
med våre to nasjonalsanger. Som
seg hør og bør på en slik kveld
var det taler og underholdning.
Vår OM Ellen overrakte blomster
og Rebekkafiguren før hun øn-
sket våre svenske logesøstre vel-
kommen til besøk hos oss.
Det var god stemning på bussen
hjemover og UM May fikk for-
tjente blomster for god planleg-
ging og opplegg av turen.

Gunn Sandvig

På besøk hos vår vennskapsloge i Karlstad

Praten gikk livlig rundt bordene.
Tove Granli med svensk borddame,
Birgitta Mørk.

Hyggelig å møtes igjen. OM Lilian
Malmberg fra Sverige og OM Ellen
Haarr Nuttall fra Norge.

Glade damer på besøk. Øverst fra v. Margot, Kari S, Anne Kirsti, Anne Jo-
runn, Berit H, Vigdis, Kari Aa. Oddrun, Laila, May, Frøydis.
i midten: Ruth, Inger Johanne, Turid, Grethe, Guri, Tove, Gunn, Elbjørg.
sittende: Wenche, Berit K, Ellen, Lena.

Loge Cecilia – Nemnden for 2011 – 2013 er:
Str.  Frøydis Alvim Mysen 69 89 19 93
Str.  Magnhild Moe Askim 69 88 65 53
Str.  Anne Floeng Mysen 69 89 37 24
Str.  Anne Jorun Elvestad Mysen 69 89 38 18

Loge Håkon Håkonsson – Nemnden for 2011 – 2013 er:
Eks OM  Hans Kristian Foss Skiptvet 69 80 90 16
Bror  Magne Holsen Mysen 69 89 10 75
Bror  Helge Rindal Askim 69 88 00 01
Bror  Bjørn Opjordsmoen Spydeberg 69 83 76 44
Bror  Knut Ole Stordahl Askim 69 88 31 65

Logenes nemnder 
for Omsorg

(Tidligere nemnd for sykebesøk)

Søstre og brødre: Nemndene er avhengig av at dere melder fra
når dere vet om medlemmer som er syke eller vil sette pris på
et besøk eller en telefon fra logene.

Bare det sanne er vakkert. (Nicolas Boileau.)
Den som snakker sant, trenger ikke lete etter ord. (Ukjent)
Det er sant det du ser, hvis det du ser er sant. (Ukjent)
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OPPDRA  DE  FORE LDRE LØS E

VISDOMSORD
Nedtegnet av bror Peter-Ole Frøshaug.

Tre ting

Tre ting bør du beherske: ditt humør, din tunge og din oppførsel.
Tre ting bør du hate: grusomhet, misunnelse og utakknemlighet.
Tre ting bør du elske: sannhet, heder og dyd.
Tre ting bør du oppøve: mot, flid og kjærlighet.
Tre ting bør du unngå: lediggang, dårlige kamerater og baktalelse.
Tre ting bør du ønske deg: et glad sinn, sunnhet og trofaste venner.
Tre ting bør du tenke på: livet, døden og evigheten.

J.I.

En av våre eldre søstre, Oddbjørg
Jørstad, fyller 90 år den 17. juli.
Nore-Nytt vil gjerne markere det-
te, så str. Ida Lind og underteg-
nende dro opp til Edw. Ruud en
tirsdag i slutten av mars. I gang-
en på «Velhaven» kommer det
trippende mot oss på høyde he-
ler, en nett liten dame i lekker
drakt! Jubilanten selv, hvem skul-
le tro at hun blir 90 år snart? Vi
ble med inn på det koselige rom-
met hennes, og like etter kom
også str. Åse Karin Røsand og str.
Berit Karlstad. Praten går livlig,
str. Oddbjørg er glad over besøk.
Hun forteller at hun føler seg i fin
form og trives godt. Det er helt

fint å bli 90 år, ler hun. Når det er
vær til det, er hun mye ute i Ha-
gen. Hun trives veldig godt der.
Hun har snille nevøer og nieser
som kommer på besøk. Og da-
mene i «6-klubben» er ofte der.
De henter henne til Søstertreff-
møtene, noe hun setter stor pris
på å få delta i. Dessuten henter
de henne til «6-treffene», noe hun
gleder seg veldig til. Hun er så
positiv og i godt humør, så tiden
bare flyr avgårde. Men tilslutt må
vi si adjø og takke for oss. Hun
følger oss til døren og ønsker oss
vel hjem. Vi håper hun får en fin
90-årsdag og gratulerer!

Str. Sol Johansen

Oddbjørg Jørstad 90 år

6.10.1923 ble søster Valborg født i
Marker. Hun tilhørte en stor fa-
milie med 8 barn. Etter en tid
flyttet familien til Hærland, her
hadde hun en fin barndom. Val-
borg gikk på Lundeby skole og
ble konfirmert i Hærland kirke i
1937.

Som vanlig var ble det husmor-
skole i Skjeberg og med fullført
utdannelse kunne hun søke jobb.
Valborg ble ansatt som hushol-
derske hos en mann med 2 barn
som hun ble veldig glad i. Hun
giftet seg i 1947 med Aastad, og
de fikk to barn sammen. Hun ble

etter hvert kjent med Anne Regi-
ne Norling som var Cecilia-søs-
ter.  Søster Anne Regine fikk Val-
borg med i logen og ble hennes
fadder.  
Valborg har deltatt i mange spill,
det likte hun godt. Søster Odd-
bjørg Jørstad og Valborg har fulgt
hverandre i alle gradspassering-
er.  
Logen har betydd mye for Val-
borg. Vi hadde en hyggelig stund
sammen med Valborg, Søster Lil-
lemor og jeg. Valborg er en eldre,
flott dame med god hukom-
melse.

Søster Ann Jorun Elvestad

Valborg Marie Aastad 90 år
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hj e l p  d ine  medmennesker  der  du  kan

Kjerringråd og slankeråd hører
ikke sammen. Kjerringrådene
ble skapt som en dyd av nød-
vendighet for hardt prøvede
mennesker i hverdagsslit. Slan-
kerådene, derimot, så dagens
lys som en dyd av overflødig-
het, bygd på spekulasjoner eller
i beste fall manglende evne til å
se ting i sammenheng.
I gamle dager var fett en velsig-
nelse. Vanlige folk, som bønder
og fiskere, kunne ikke utføre sitt
arbeid uten fett. Forfedrene våre
brukte altså fett nærmest på
samme måte som vi bruker ben-
sin. Ja, de brukte høy også, mas-
ser av høy, og kanskje en godbit
med havre. Hesten var jo trak-
toren. Men hesten kunne jo ikke
gjøre alt, begrepet dør-til-dør -
service var heller ikke oppfun-
net. Det var med andre ord god

bruk for beina, skiene trugene
og robåten. Før mix-master’n
ble hekta på akterenden av ro-
båten, var seig rokraft ettertrak-
tet. Slik kraft kunne bare lages
av traust mat.
Lettutgaver av mat og drikke
ville være meningsløst. Tenk
deg prestasjonen å bære en ovn
opp til sætra, det være seg om
setra lå langt inne på vidda eller
bare oppi åsen. For våre forfe-
dre var det en selvfølge å bruke
ryggen og beina til slike kraft-
utfoldelser.... Det fantes i virke-
ligheten ikke noe alternativ.
Heller ikke i matveien, heldig-
vis. Flesk, det være seg harskt
eller ikke, gjorde samme nytten
som drivstoff, ved siden av mel
og poteter.
Et ordtak sier "Uten mat og
drikke, duger helten ikke". Vi

trøster oss fortsatt med dette
gamle ordtaket – for feit mat er
god, høyoktan, næring, som
våre forfedre var avhengig av.
Som om ikke dete var nok, har
vi gjort det som var festmat for
våre forfedre, fløte, rømme, sjo-
kolade, bløtkake osv. om til
hverdagskost. Men baksiden av
medaljen er at vi ikke liker å
forbruke dette supre drivstof-
fet.I stede har vi hengitt oss til
falske illusjoner som tilslører
sannhetens  regnestykke.... Ka-
lorier kan ikke forsvinne, de må
summeres når de først er kom-
met i magen.
Et improvosert kjerringråd i
god gammel ånd må derfor bli:
Mosjoner mer, bruk bilen min-
dre.  Dosering – etter behov.

Ellen Haarr Nuttall

Sender et stykke som jeg nylig leste i boken Kjerringråd:

SLANKING – ADVARSEL

Tirsdag 16. april dro 6 brødre til
Oslo for å besøke Loge 22 Tho-
mas Wildey. Det var også tilstede
gjester fra Loge 30 Grimkell og
Loge 34 Fredriksten. Det var en
innvielse som var på programmet
og etter møtet fikk vi en kort om-
visning i huset og deretter spiste
vi en god middag.

Besøk i Loge 22 Thomas Wildey

OM Knut Borgen taler til den nye bror Arne Andreas Olsen.
UM Dag Thorkildsen og fadder til
den nye bror.
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gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg

Odd Fellow Ordenens Landssak er avsluttet
Landssaken – som Ordenen satte igang høsten
2011 er nå avsluttet. 
Innsamlingen blant Odd Fellow Ordenens egne
medlemmer innbragte over 12 millioner kroner.

Den andre del av Landssaken som besto i å skaffe
faddere ble gjennomført som en aksjonsuke i regi
av SOS-barnebyer. Vervingen ble avsluttet med en
artistgalla på TV2 den 15. desember 2012. 
Vår Orden var sterkt involvert og det ble totalt
vervet over 18.000 SOS-faddere denne perioden. 

Tredje og siste del av samabeidsprosjektet «Sam-
men for barn i Malawi» var bøsseinnsamling i
uken 13.–20. april 2013.
I vårt område ble det samlet inn penger hele uken
og ved innleveringen av bøssene på Nore lørdag
20. på ettermiddagen ble det telt opp totalt kroner
45.724‚–. som er overført til SOS-barnebyer.

SOS-barnebyer har en egen sammenslutning av
SOS-faddere i Spydeberg, der vår bror Bjørn Ring
Opjordsmoen er «primus motor». De har arrange-
menter og samler inn penger på forskjellig vis. De
har overført kroner 30.000,– til innsamlingsaksjo-
nen i våre Logers navn. Flott gjort, og vi er dem
stor takk skyldig for at resultatet for hele innsam-
lingen ble så formidabelt.

På vegne av Logenes valgte komité for innsam-
lingsaksjonen vil jeg takke for den innsats som var
helt nødvendig for at vi skulle få gjennomført ak-
sjonen – TUSEN TAKK!

SISTE: 14. mai var det solsikke-dag med opptog
av barnehager i Oslo, der overleverte Stor Sire
25.544.000,- kroner til SOS-barnebyer v/styrefor-
mann Stenstadvold.

Svein Arne Hellerud

Annet hvert år blir det både valgt
og utnevnt nye embedsmenn i
vår loge. Det er en fin ordning
som gjør at mange får prøvd seg i
ulike roller og gjennom det får
mer kunnskaper om vår orden.
Vi har en egen nevnd (nomina-
sjonsnevnden) som leverer en
innstilling med forslag til kandi-
dater. 
Jeg har vært med i nominasjons-
nevnden i 2 perioder, først som
formann og nå sist som medlem.
Etter å ha ringt fem brødre og
spurt om de vil ta et relativt lite

krevende verv i logen, og har fått
fem nei, ble jeg både skuffet og
frustrert. La meg legge til, –
heldigvis er det også mange som
sier ja, om enn etter litt påtrykk.
Et fåtall har på grunn av arbeid
eller andre årsaker grunn til å si
nei. Heldigvis har logen alltid
funnet en løsning slik at alle verv
blir besatt, men enkelt har det
ikke vært.
Hvorfor er det så mange som
ikke vil ta på seg et verv i logen?
Jeg skal ikke ramse opp alle de
grunner eller unnskyldninger jeg

har hørt, men heller si det slik:
Det medfører forpliktelser å være
med i et fellesskap som logen.
Skal vår loge eller et annet lag
eller forening bestå og utvikle
seg, er det nødvendig at medlem-
mene stiller opp og tar sin tørn.
Alternativet er stillstand, tilbake-
gang og  opphør. 
Jeg lever videre både med skuf-
felsen og frustrasjonen, men de
mange nei har gjort noe med mitt
forhold til vår loge som jeg ikke
liker.

Harald Rømuld

Hvorfor så mange nei?

« M E N I N G E R S  M O T »
”MENINGERS MOT”: Her kan brødre og søstre sende inn tanker de har, betraktninger, synspunkter
m.m. de ønsker å dele med andre eller gi videre noen gode ord de har funnet et sted.
Redaksjonen håper at medlemmene vil sende inn stoff til den nye spalten, underskrevet med navn og beskjed om
det ønskes at navnet skal stå på trykk.
Stoffet kan sendes til.: b. Halvor Kure. E-post: hakure@gmail.com

s.  Toril Natrud. E-post: toril.natrud@gresvig.no

Det skal større mot til å si sannheten til sine venner enn til sine fiender. (Furgot)

Han skal se godt som sant skal si. (Norsk ordtak)
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NORE BA – Årsmelding og regnskap fra styret
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OPPDRA  DE  FORE LDRE LØS E

VISDOMSORD
Nedtegnet av tidligere br. Peter-Ole Frøshaug.

Det viktigste.

Det viktigste er ikke å være lykkelig, men å gjøre andre lykkelige.
Det viktigste er ikke å bli elsket, men å elske og være andre til velsignelse.
Det viktigste er ikke at vi unngår lidelsen, men at lidelsen når sin hensikt med oss.
Det viktigste er ikke å vite når vi skal dø, men at vi er rede når klokkene ringer til Ave.

J.I. 

VENNSKAP

KJÆRLIGHET

SANNHET



Har vi kvinner tapt noe på like-
stilling og frigjøring?
Føler menn i dag at de bare kan
glemme å være kavalerer?
Jeg synes det er synd. Jeg synes
det er hyggelig når mannen hol-
der opp kåpen for meg eller
trekker fram stolen. Og er det
ikke avslappende og litt fint når
mannen tar kommandoen i an-
dre situasjoner også?
Og jeg synes det er trist når jeg
hører om en herreklubb som
hadde invitert til festmøte med
ledsager- og enker etter avdøde
medlemmer, og at det ikke er
noen som kommer og tar en-
kene med seg til bords. Alle en-

kene satt sammen etter hveran-
dre ved bordet. Ingen brydde
seg om hvordan de hadde det
resten av kvelden heller. Var de
ikke  herreklubbens gjester?
Jeg undres! Er dette også et re-
sultat av likestilling?
Jeg opplevde for noen år siden
en episode. Det var da det ble
snakket om likestilling for fullt.
Jeg var i selskap og hadde en
mann til bords som sa før vi sat-
te oss: Du må ikke tro at jeg
trekker fram stolen for deg, alt-
så. Nå er det likestilling. Selv
om det nok var en spøk, reager-
te jeg litt på det.
Jeg forstår at det er riktig at

menn og kvinner likestilles når
det gjelder jobber og stillinger.
Men jeg synes ikke noe om kvo-
tering. Jeg synes at det skal være
dyktighet som skal avgjøre om
en person skal få en jobb, og
ikke om det er en kvinne eller en
mann. Og må vi kutte ut alt det
som var bra den gang det var
ulikheter mellom menn og
kvinner? Kunne det ikke være
fint med litt romantikk og høyti-
delighet?
Eller, er jeg blitt veldig gammel-
dags?

Boja

Likestilling og kvinnefrigjøring

Har du tanker eller synspunkter du synes bør komme frem i Nore-Nytt – 
ta kontakt med en i redaksjonskomiteen.

Innspill fra medlemmene vil styrke Nore-Nytt og hjelpe redaksjons-
komiteen i dens arbeid.

Frist for levering av stoff til Nore-Nytt nr. 2-2013 er 15. oktober.

noen sier kjærligheten er en elv 
som drukner den vare følsomheten
noen sier kjærligheten er en barberkniv 
som skjærer din sjel til blods
noen sier kjærligheten er en sult
et endeløst søkende behov
jeg sier kjærligheten er en blomst
og du
er blomstens frø

det er et hjerte som er redd for å bli knust
som aldri lærer å danse
det er en drøm som er redd for å våkne
som aldri tar en sjanse
det er en som ikke vil bli tatt
ser ut til å ikke kunne gi
og en sjel som er redd for å dø
som aldri lære å leve.

når natten har vært for ensom
og veien har vært for lang
og du synes at kjærligheten kun er 
forbeholdt
de lykkelige og de sterke
bare husk, om vinteren
langt under den bitre snøen
ligger frøet
som ved hjelp av solens 
kjærlighet
om våren
blir til en rose

Amanda McBroom

The
Rose


